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Det talte Ord 114. 
Veien til adopsjon 3. 

Pastor Brian Kocourek. 
2. september 2009.  

 
 
Jeg ønsker å fortsette med vårt studium angående adopsjonens vei, men først 
ønsker jeg å lese igjen noen få ord som bror Branham sa i: 
 
DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIGE SÆD.  
P:87. Vi ser nå: Det Talte Ord, og at vi er Guds Ord som er blitt manifestert. 
Det er slik Gud ønsker Sin Menighet, at den skal stadfeste Ham. Hvordan kan 
Han stadfeste seg uten at Hans Sæd er i personen? Hvordan kan du bruke dine 
egne tanker og Gud samtidig manifestere Seg igjennom deg? Hvordan kan du 
ta din egen tro, og si: "Min pastor lærer at ... ' "Min trosbekjennelse sier 'slik' 
..."? Hvordan kan du gjøre det og på samme tid være en stadfestet sønn av 
Gud? Hvordan skal du få det til? Jesu død hadde da ingen betydning for deg. ”Å, 
jeg har mottatt Ham, min Frelser ...” Det har du ikke! Du sier at du har det, men 
du har ikke det. Dine gjerninger beviser hva du er. Jesus sa det samme: ”Hvis 
dere mener at Jeg er uekte født ... ” De sa: ”Vi er Abrahams sønner, og vi 
trenger ingen til å lære oss.” Han svarte: ”Hvis dere var Abrahams barn, da 
ville dere ha kjent Meg igjen.” ”Hvem av dere kan overbevise Meg om synd - 
vantro?” Vis Meg en ting som Faderen lovet, som Jeg ikke har oppfylt. Vantro 
er synd. La oss få se at dere gjør det. Det tok luven fra dem. Helt sikkert. ”Hvem 
vil anklage Meg? Hvem kan overbevise Meg om synd og vantro?” Skjønner 
dere? ”Hvis ikke Jeg tror, hvorfor gjør da Faderen gjennom Meg det Han gjør - 
hvert et Ord som Han lovet? La Meg få se hvor dere har gjort det. 
 
Jeg ønsker å se på denne paragraf i lyset fra paragraf 91. 
P:89. … dersom den samme Ånd som var inn i Ham er i deg, da vil de samme 
gjerninger bli manifestert. 
Og da sier han i paragraf 90:  
 90. Hva er det? Den samme Sæden. Lå oss hoppe over lit videre: Hvis du 
ønsker et liv i Gud, da må du begynne med Guds Ord. Aksepter Guds Ord i hele 
dets fylde, i enhver utstrekning. Og når Guds fylde er inni deg, da vil regnet som 
faller, bringe fram nøyaktig det som er inn i åkeren din. Og da i paragraf 91: 
 
 Hvordan blir det da med vårregnet? Dere ser vel hvor det vil bære hen etter en 
stund, gjør dere ikke? Det blir som med de ville gresskar som profetens disipler 
sanket, da de hadde denne profetskolen, denne denominasjonen. De sanket noen 
ville gresskar og trodde at det var ... erter; å, vel, ... ( 
91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme fordi det er det 
samme Sæd-Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel - Sæd/Mønster. Og 
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det Hans liv var, da Ånden ble utøst over Ham, etter Han var døpt og den 
Hellige Ånd kom over Ham, det samme Liv som Han framstilte, idet det er den 
samme Hellige Ånd som vanner, vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som 
Han gjorde, hvis det er den samme Sæd. Guds Sønn-Sæd vil bringe fram Guds 
Sønn-Sæd. 
 
 
Mens vi ser på disse tanker i sin helhet da ser vi at bror Branham taler om dette 
emne i ”DET TALTE ORD ER DEN OPPRINNELIGE SÆD.” Nøkkelen her 
er det originale Sæd, fordi det er der alle de andre frø kommer fra.  
 
Før Jesus døde sa Han i: Joh 12,24 ”Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke 
hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, 
bærer det mye frukt.” 
 
NIV. 24. Jeg forteller dere sannheten, om ikke en hvete frø faller på jorden og 
dør, da forblir det bare et frø. Men dersom det dør produserer det mange frø. 
 
Utvidet. 24. Jeg forsikrer dere, og meget høytidelig forteller Jeg dere, om ikke et 
hvete frø faller på jorden og dør da forblir det [bare et frø; det blir aldri noe noe 
mer ut av det enn det lever] ved seg selv alleene. Men dersom det dør da 
produserer det mange andre og det gir et rik avling.    
 
Weymouth 12:24. Med absolutte sannhet forteller Jeg dere at om ikke hvete 
frøet faller inn i jorden og dør, da forblir det hva det er, et eneste frø, men om det 
dør da gir det et rik avling.   
  
Det som bror Branham forteller oss her er at Loven om Livet som var talt ved 
Gud langt tilbake i 1. Mosebok 1:11 sier oss at ethvert frø må bringe fram etter 
sitt slag og det som bror Branham viser oss her er at det originale sæd er 
eksempel sæden eller som han selv sier mønster sæden.  
 
Ordet eksempel er etter det engelske ordbok: 1. Noe som er representativ for en 
gruppe i sin helhet. Vel det er ikke en bra definisjon siden den andre definisjon 
sier: 2. En som tjener som et forbilde av et spesifikk type.  
Fordi 1. Mosebok 1:11 sier: «Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, 
og frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden.»  
Således ser dere at det originale sæd er et mønster for enhver sæd som kommer 
fram etter det.  
 
Det er grunnen til at det er oss befalt til å reflektere eksemplet av dette originale 
Sæd, og det originale Sæd var Kristus.  
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Ef 1,3-5 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss 
med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus, 4 slik som Han 
utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og 
ulastelige framfor Ham i kjærlighet. 5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt 
oss til barnekår hos Seg, etter Sin viljes gode velbehag, 
 
Og Efeserne 1:3 er Rom 8,29 For dem som Han kjente på forhånd, (Når kjente 
ham til det? Før verdens grunnvoll ble lagt. For dem som Han kjente før verdens 
grunnvoll ble lagt, var de som var i Ham, og slik som bror Branham sa, om vi 
ikke er representert der, da får vi det aldri. Om vi var i ham, da er vi forut kjent, 
og) dem har Han også forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for 
at Han skulle være den førstefødte blant mange brødre. 
 
Ordet likedannet ble oversatt fra det greske ord ”summorphos” som betyr dannet 
i felleskap eller samme. Og det betyr i overført betydning formet på lignede vis, 
dannet som likt, og ordet ”summorphus” ble avledet fra to ord: ”sun” som betyr 
en opprinnelig preposisjon som indikerer en samling; med eller sammen eller 
framgangsmåte, eller likhet, eller i tillegg til, og ordet ”morphe” betyr å utforme 
eller forme. Således ser dere at det ikke bare er en forming, men i fellesskapet 
kommer formen fram. Med andre ord, det er nødvendig med den originale for å 
forme de andre, således er den originale selve mønster eller forbilde. Og som 
dere vet er det nødvendig med et mønster for å lage eksakte kopier. Gud ønsker 
da barn, sønner og døtre som er eksakte kopier av det originale sæd, Guds Sønn, 
og det er hva bror Branham sier i paragraf 90-91.  
90. Hvis du ønsker et liv i Gud, da må du begynne med Guds Ord. Aksepter 
Guds Ord i hele dets fylde, i enhver utstrekning. Og når Guds fylde er inni deg, 
da vil regnet som faller, bringe fram nøyaktig det som er inni åkeren din.  
91. Da vil de manifesterte gjerninger i ham være de samme for det er det 
samme Sæd-Ord fra Gud. Guds Sønn var Hans eksempel - Sæd/Mønster. Og det 
Hans liv var, da Ånden ble utøst over Ham, etter Han var døpt og den Hellige 
Ånd kom over Ham, det samme Liv som Han framstilte, idet det er den samme 
Hellige Ånd som vanner, vil igjen bli framstilt og gjøre det samme som Han 
gjorde, hvis det er den samme Sæd. Guds Sønn-Sæd vil bringe fram Guds 
Sønn-Sæd. 
 
Og dette kunne ikke være mulig om vi ikke hadde livet som var i den først fødte 
sæd. Om vi har livet, da har vi naturen, fordi disse to er ett, i den forstand at 
naturen og livet reflekterer attributtene eller manifesterer karakteristikkene av 
dette liv som er inn i sæden.  
 
Dere ser at Gud kommer ikke for å hente et folk som tror at Hans Budskap bare 
er et nytt trosbekjennelse eller noe i den duren. Og han kommer sikkerlig ikke for 
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å hente et folk som tror at Budskapet er: ”Gud har sent en profet.” Han kommer 
for å hente sæd av Guds Sønn, sæd som kommer fra den originale Guds Sønn. 
Det er dette Kristi Lære dreier seg om, og det er derfor vi ikke skulle se på det 
som en teologi fordi det er liv vi snakker om.  
Du kan argumentere om teologi, men man må ikke argumentere over Liv, Liv 
må leves, bli uttrykt, bli manifestert i våre legemer. Kristi lære er i realiteten din 
posisjon i Guds familie. Kristi Lære er å kjenne Din Far og din eldste bror og å 
kjenne igjen dine brødre og søstere i familien og å behandle dem deretter.    
 
Efeserne 4:11 forteller oss at den femfoldige tjeneste er for å hjelpe familien til å 
utvikle oss til sønner og døtre av Gud, og det fortelle oss at vi ikke kan gjøre det 
uten at vi kommer til en kunnskap om Guds Sønn, og en forståelse av Sannheten.    
 
Ef 4,11-13 Og Han gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til 
evangelister, noen til hyrder og lærere, 12 til fullkommengjøringen av de hellige 
(fullkommengjøring, det er ikke uten flekk, Jesu Krist blod gjør det. Nei, Gud 
gav en femfold tjeneste for å føre menigheten fram til modenhet.) inn i en 
gjerning av en tjeneste, inn i en oppbygging av Kristi legemet. 13 inntil vi alle 
når fram til troens enhet … 
Ikke bare tro, men Troen, ikke bare en hvilken som helst tro er god nokk, fordi da 
Babels Tårn ble bygget, så Gud ned og så at menneskene var blitt en, og Han sa 
at det var ikke godt. Jeg må gå ned for å forvirre deres språk, slik at de ikke kan 
være et lengre, slik de er nå. Men likevel i 1. korinterne 1 forteller Paulus oss at 
vi er gitt Kristi sinn, slik at vi kan være ett. Jesus sa i Johannes 17 at han gav oss 
Hans Ord, og Hans herlighet som Faderen hadde gitt Ham slik at vi kan bli ett 
slik som Han og Faderen var ett. Vi vet at ordet Herlighet ble oversatt fra det 
greske ord ”doxa,” som betyr, mening, vurdering og dom. Da ser dere at Han 
hadde mottatt Faderens Mening, Vurdering og Dom, og det var på denne måten 
Han og Faderen var ett, fordi Han var uttrykket av Faderens Herlighet. (Faderens 
mening, vurdering og dom/bedømmelse). På samme måte blir også vi ett med 
Faderen.     
 
Men i Efeserne 4 forteller Paulus oss at den femfoldige tjeneste vil bringe oss 
Troens Enhet og siden det finnes kun En Herre og En Tro. Efeserne 4:5. Og vi 
vet at Tro er en åpenbaring, da må dette Ene Tro være Troen til denne Ene Herre, 
som er Jesus Kristus som er den samme i går, i dag og i alle evigheter. Gud Selv 
som er Gud og Far til vår Herre Jesus Kristus. Ef 4,13 Guds Sønns nøyaktige 
kunnskap, Hvorfor Guds Sønns nøyaktige kunnskap? Dette fordi om du ikke 
kjenner Guds Sønn, da skjønner dere ikke hva en moden sønn, en sønn som er 
rede til å bli adoptert, er for noe, fordi Han er forbildet for alle sønner til en 
fullkommen mann. Dette ordet fullkommen her betyr ikke uten flekker, det betyr 
moden. Den femfoldige tjeneste er til for å fullkommengjøre menigheten, for å 
modne menigheten til et mål av en vekst av Kristi oppfyllelse; Det er ikke lenger 



 5

slik at en del er i orden, det samme sa Paulus i: 1 Kor 13,10 Men når det 
fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, ta slutt. 
Og ved denne tid skal vi se Ham som Han virkelig er, og ved å se Ham som Han 
virkelig er, blir vi det som vi virkelig er.  
 
Ef 4,14-32 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit 
og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig 
kløkt i villfarelsens kunster. 15 Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting 
vokse opp til Ham som er hodet – Kristus.  
Her ser vi det igjen, det dreier seg hele tiden om å bli modne til innhøstningen.  
16 Ut fra Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven 
som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette 
skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet.  
Og det er dette denne oppbyggelse produserer; oppriktig kjærlighet, ekte Hellige 
Ånd Kjærlighet for Guds Familie.  
17 Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik 
som de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet. 18 De er 
blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, på grunn av 
uvitenheten som er i dem, ved sitt hjertes forherdelse.  
Hør etter nå, det finnes fire ting her som vi ikke må gå glipp av. Deres forståelse 
blir formørket, ved å stenge av Lyset av Hans Herlige Evangelium, Hans 
Herlige Nærvær, og dette fremmedgjør dem fra Lyset som er livet, og alt sammen 
på grunn av blindhet i deres hjerter. De er blinde og naken og dette er Laodikea.   
19 Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til skamløs utukt 
og til all slags urenhet med grådighet. 20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus 
slik, 21 så sant dere virkelig har hørt om Ham og er blitt opplært i Ham, slik 
sannheten er i Jesus, 22 da må dere avlegge det som hører til deres tidligere 
framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster, 23 
bli fornyet i deres sinn ved Ånden, 24 og ikle dere det nye menneske, som er skapt 
etter Gud, ved sannhetens rettferdighet og hellighet. 25 Legg derfor bort løgnen 
og hver av dere skal tale sannhet med sin neste, for vi er hverandres lemmer. 26 
Blir dere vrede, så synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede, 27 og gi 
heller ikke djevelen rom! 28 Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller 
arbeide og gjøre det gode med hendene sine, for at han kan ha noe å gi til dem 
som trenger hjelp. 29 La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men 
bare ord som er gode til nødvendig oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til 
dem som hører på. 30 Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble 
beseglet med til forløsningens dag. 31 La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond 
tale være langt fra dere, sammen med all ondskap. 32 Og vær gode mot 
hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i 
Kristus. 
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Da, ved å vite det og forstå det ut ifra hjertene deres vil det bringe fram det 
samme Liv som var i den først fødte sønn, og dere vil se deres eget liv bli til en 
refleksjon av Hans Liv. Hvorfor det? Fordi Gud ønsker å leve deres liv for dere i 
deres egne omstendigheter.    
 
Disse tester som Gud gir til enhver av dere er meget enestående for deres livs 
omstendigheter og Gud ønsker deres karer/legemer til å reflektere Seg Selv 
gjennom i deres omstendigheter. Og det har ingen betydning hvem dere er. Mine 
omstendigheter er forskjellig fra min hustrues omstendigheter og hennes er 
forskjellige fra våre døtres omstendigheter. Og hver av mine døtre har 
omstendigheter som er unik for dem, og Gud ønsker å leve ut deres liv og viser 
Seg Selv til å være den samme i går, i dag og i alle evigheter i vår liv.    
 
Uansett hvem du er, om du er en Guds sønn eller datter, da ønsker Han å låne ditt 
legeme, lån Ham ditt legeme, eller gi det til Ham, bare overgi deg selv til Ham 
slik at Han kan bruke ditt kar for å manifestere Hans liv gjennom ditt legeme. Det 
er dette, livet dreier seg om. Det er ikke slik; hva kan vi gjøre med dette legemet, 
men vi må tillate at Gud kan bruke det for Seg Selv, for da å se hva Han vil gjøre 
med det.   
 
Fra: 
DET FRAMTIDIGE HJEM. 02-08-64.  
P:76 Vel, mange lurer på hvordan dette med skjelninger virker? Jeg skal fortelle 
dette til dere. Dere skjønner at det er et ord som jeg sier, og det er ikke mine 
tanker, fordi jeg vet ikke noe om det. Jeg kjenner ikke noe om disse tanker. 
Hvordan kan jeg forteller hvem du er og hvor du kommer fra, når jeg ikke 
kjenner dere? Hvordan kan jeg forteller dere hva dere har gjort for ti år siden, 
når jeg ikke har sett dere i hele mitt liv? Hvordan kan jeg fortelle hva dere holder 
på med og hvor, om ti år fra nå? Hvordan har jeg kjennskap om framtiden? Men 
de er tanker av en annen Person. La dette sinn som var i Kristus være i dere. Da 
er det ikke deres tanker, men det er Hans tanker gjennom dere, og dere 
utrykker ikke deres egne ord, dere utrykker Hans ord.    
 
GUDS GAVER FINNER ALLTID STED. 22-12-63. 
P: 44. Gud arbeider gjennom mennesker for å forløse mennesker. Han kan ta 
deg, arbeider gjennom deg for å forløse mennesker, om du vil innvie alt du er 
helt til Ham. Om du er en ung kvinne, offer din etikk. Om du er en ung mann, 
offer din lære, offer ditt sinn, offer dine tanker, hellig dit hjerte, hellig din sjel, 
innvie hele deg og la Kristus arbeide gjennom deg. For en herlig ting.      
 
HVEM ER DENNE. 04-10-59.  
P: 34. … en overnaturlig Gud kan ikke endre Sin natur for å tilpasse Seg folkets 
natur. Folk må endre sin natur for å tilpasse oss Guds overnaturlige plan. Og det 
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er grunnen til at folket roper: ”Hvem er dette?” Det er Gud midt i blant sitt folk. 
De forstår det ikke. Gud kommer aldri ned til ditt nivå; du er nødt til å komme 
opp til Hans. Gud kommer aldri til å møte dine betingelser; du må oppfulle 
Hans betingelser. Og når disse betingelser er oppfylt, da har vi et løfte fra Gud 
som Han gav oss for å forløse folket. Om disse krav er oppfylt, da blir hele dit 
vesen forandret; din måte å tenke på forandrer seg. Dine vaner forandrer seg. 
Alt med deg er blitt forandret. Du forandrer deg. Alt med deg forandrer seg. 
Dette fordi det er et nytt Liv i deg.   
 
KAN VI SE JESUS. 19-06-58. 
P: 14. Du må ha Gud på innsiden før du kan se Ham på utsiden. Og det finnes 
mange mennesker som ikke synes å forstå hva Gud er. Men Han må komme inn, 
og ser gjennom dine øyne, bruke dine øyner, ditt sinn, din tenkning, ditt syn, 
dine følelser og alt må være fult ut under Guds kontroll.  
 
ØREN TIL HJERTE. 16-03-58. 
P: 42. Si: ”Nå kan du komme in, men ikke våg å åpne denne dør. Ikke gå til 
denne (dør oversetter.). Du kan stå rett der.” Ville du føle deg velkommen?  Slik 
er det med mange av dere kirkemedlemmer. Du bare lar Ham komme inn. Du 
ønsker Ham som din frelser, men Han ønsker å være din Herre. Å være Herre 
betyr å være en Leder/Hersker. Han ønsker å være din Hersker, ikke bare din 
Frelser. Du ønsker Ham som en Frelser, men hva med dette faktum at Han er din 
Herre, som vil kontrollere deg, kontrollerer dine følelser, kontrollerer din 
tekning og kontrollerer alt som du er, slik at du kan se det samme som denne 
mann, som for år tilbake slapp Kristus inn og sa: ”For meg er Livet Kristus og å 
dø er en vinning.” La Ham komme inn, på denne måten at Han kan være en 
Hersker og Herre over deg.     
 
DØREN I EN DØR. 09-02-58. 
P: 31. Du må la Ham være den Suverene Hersker. Det betyr at Han er over alt 
og alle. Han er over dine meninger. Han er over alle ting som du er i besittelse 
av. Han er over dine følelser. Han er over dine ideer. Han kontrollerer hele din 
tankesett. Alt som du er skulle du gi til Ham, om Han skal bli din Frelser og 
Herre.    
 
All slags sæd må komme fram i likhet med det originale sæd, uansett hva slags 
Guds Sønn vi ser på, og om vi er Guds Sæd, da produserer vi samme resultater 
som Guds Sønn.  
 
Derfor ser vi Adopsjonens vei, og Livet av Guds sønner som Gud brukte til å 
manifestere Seg Selv til verden i alle tidsaldere. Vi så det i Moses, i Josef, i 
Daniel, i Jesaja, i Jesus, i Paulus, Luther, Wesley og i William Branham, og skal 
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det også være i dere? Gud sa at han skulle ha adopterte sønner, og Han 
forutbestemte oss til adopsjon av Barn til Seg.    
Så, kan du se ditt kall? Har du hørt ditt kall? Har han åpenbart din rolle i 
Familien? Har du gått in i din rolle? Har du sett den avvisning som må komme 
for å bringe deg inn i en videre definering av din rolle? 
 
Jeg håper at dere kan se at det samme mønster finner sted i livet til hvert enkelt 
person, uansett hvem som var sønn eller datter, og uansett hvilken tidsalder de 
levde i, og uansett hva deres livs omstendigheter var.  
 
Gud kalte på hvert eneste en av dem og de hørte denne kall og det er mulig at de 
for en liten stund ikke forstod denne kall, men i den rette tid åpenbarte Gud dem 
Hans plan for deres liv, som var den rolle som de måtte utføre for deres tidsalder, 
og mens de gikk framover i tro og lydighet til denne kall, var det slik i hvert 
eneste tilfelle at deres brødre ikke skjønte denne rollen og derfor forfulgte de dem 
og forkastet dem, fordi de misforstod deres rolle, men det er ikke nødvendig å si 
at de holdte ut fordi de visste hvem de var og de skjønte den rollen som deres Far 
hadde kalt dem til i denne store familie av brødre. Og således ble de hånet, gjort 
narr av og deres liv var fylt med ensomhet, det var en vei de måtte gå alleene, 
men når Gud deres Far engang så at de var lydig til den himmelske visjon, kronet 
Han deres tjeneste, deres sønneforhold med Faderen og deres lydighet som 
sønner. Han tok dem fra scenen, Han kalte dem hjem for å hvile.        
 
Og vi vet at denne forutbestemmelse til adopsjon av sønner er omtalt i Romerne 8 
Efeserne 1, Galaterne 4, og Hebreerne 1,3 og 7. Dette viser oss at ikke bare selve 
mønster av atferd er forut bestemt av sæden vi mottar, slik som bror Branham sa: 
”Om Guds Sønns sæd er i oss, da vil det i våre legemer produsere Guds Sønners 
Liv,” fordi bror Branham sa at Jesus var mønster sæden eller eksempel sæd. Men 
ikke bare det, det er også selve veien som leder oss til forbildet, fordi adopsjonen 
er forutbestemt av Gud. Mønsteret er det vi skal bli formet til, da er mønsteret 
forutbestem i oss, og er således veien eller stien til adopsjon 
 
Alle karakteristikker og attributter, som noensinne kommer til å bli modnet i 
planter som er rede til innhøsting, finnes allerede i sæden. Alt det trenger, er 
Vann og Lys for å bringe det til modenhet og rede til innhøsting, og slik er også 
prosessen til adopsjon av hvert eneste sønn av Gud, ved den nye fødsel, lagt til 
rette til den store dagen da de skal bli adoptert som sønner. Selve mønsteret er 
forutbestemt i oss, Efeserne 1:3 og veien til denne dag er Romerne 8.   
 
Og siden Han var det originale sæd og loven om reproduksjonen sier at hver sæd 
må komme fram etter livet som er inn i sæden, og dersom Guds Sønn produserte 
en lydig Sønn i dette originale sæd da vil det også produsere lydige sønner i 
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andre Guds sønner, sæd som befant seg i den Sæd fra begynnelse av, og som 
stammer fra dette originale sæd.   
 
Denne veien til adopsjon, eller prosessen som vi går gjennom til å bli adoptert 
som sønner, finner vi i: Rom 8,30-35. Vi ser at det finnes tre stadier som vi går 
gjennom i denne prosessen. 30 Og dem som Han forut har bestemt, (Husk 
Efeserne 1) dem har Han også kalt. (Dette er den første delen i vår reise, det er 
vår kall.) Og dem Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. (dette er den 
andre delen i vår reise. Når vi engang har fått vår kall, får vi rettferdiggjørelse 
som kommer ved Tro. Tro er en åpenbaring, når Gud engang har kalt oss 
åpenbarer Han til oss hva vår rolle er. Dere skjønner at vi må forstå først at vi er 
sønner og døtre av Gud. Dette, fordi du ikke kan bli adoptert som en sønn dersom 
du ikke er en sønn, og du kan ikke oppfulle din rolle i familien dersom du ikke er 
en del av familien. Således har man kallet først, åpenbaringen om hva denne kall 
dreier seg om. Vel, denne åpenbaringen er hvor du får foredling i din rolle. 
Rettferdiggjørelsen er denne Tro eller åpenbaring om hva som er nødvendig til å 
bli hva du er, åpenbaringen som forteller deg hva din kall er, hva din posisjon er i 
familien, og deretter:) Og dem Han har rettferdiggjort, dem (3) har Han også 
herliggjort. Som jeg nevnte forrige uke er, at denne rollen som du framfører er 
egentlig ordet for din tidsalder. (Dette er ”doxazo” som omtaler mening, verdi og 
dom som egentlig blir uttrykt eller materialisert.) Med andre ord, du er kalt som 
sønn til din familie og gjennom åpenbaring om denne rollen og tro på Guds kall, 
inntar du din rolle og da utrykker du den delen av Guds Ord som gjelder for den 
tidsalder. Du blir da det manifesterte Ord til den tid. Da sier Paulus:) 31 Hva skal 
vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke 
sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet 
enn å gi oss alle ting med Ham?  
 
Hør nå her: Gud har et Ord for hver tidsalder, og i vår tilfelle har Han et Ord som 
sa at det skulle være sønner som var forutbestemt til adopsjon. Om så Gud har et 
Ord for denne tid som taler om sønner, da er det nødvendig med legemer hvor 
ordet for denne tidsalder kan bli manifester i. Det er så enkelt, og legemet som 
Gud bruker for å manifestere denne delen av Hans Ord for denne tidsalder i, 
inntar denne løfte for denne tid, og da blir det, det manifesterte Ord for denne 
tidsalder.  
 
Vi så det i William Branham, i Wesley, i Luther, i Martin, i Paulus i Jesus og 
Moses, videre Josef, Daniel og davit og så videre. Alle var engang en tanke av 
Gud før verdens grunnvoll ble lagt, og de ble til det uttrykte Levende Guds Ord 
for sin tid i de legemer som de levde i. På denne måten åpenbarte de det 
åpenbarte Ord for sin tid.   
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Vi ser da at Paulus sier: 33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det 
er Gud som rettferdiggjør. 34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som 
døde, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre 
hånd, og som også går i forbønn for oss.  
Fordømmelse er nødt til å komme, men hva gjør det? Fordømmelse av folk som 
ikke forstår hva Gud har kalt deg til vil være der, men det er deres problem. Du er 
fokusert på det som Gud har åpenbart deg til. Du er fokusert på hva Gud har 
åpenbart deg. Du har steppet inn i din forhold som sønn; 35 Hvem kan skille oss 
fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare 
eller sverd? 36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. 
Vi blir regnet som slaktesauer. 37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham 
som elsket oss. 38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler 
eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, 
39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å 
skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. 
 
La oss be:  
 
 


